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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

אין דער צייט גרייט זיך כלל ישראל 
יום  צום  הערצער  פארווייטאגטע  מיט 
דער  באב,  תשעה  פון  והנמהר  המר 
טאג פון שריפת בית אלקינו וואס אידן 
און  יאר   2,000 צו  נאנט  שוין  באוויינען 
בעטן דעם ותחזינה עינינו בשובך לציון 
ברחמים, עבר קציר כלה קיץ ועדיין לא 
נושענו, ווידעראמאל שטייען מיר ביים 
דעם  טאג,  שרעקליכן  דעם  פון  שוועל 
יום המר תשעה באב, און ווידעראמאל 
דער  אויף  זעצן  ישראל  כלל  זיך  וועט 
ערד מקונן זיין און קלאגן אויפן ביטערן 
ועל עם  ה'  בית  בית אלקינו, על  חורבן 
גרויסן  דעם  אויף  און  בחרב,  שנפלו  ה' 
שמים,  כבוד  העדר  און  הגלות,  אריכת 
ועל כולם דער צער השכינה הק', רחל 

מבכה על בני' מאנה להנחם.

וויסט,  איז  הויז  אויבערשטנ'ס  דעם 
פון  כבוד  דער  מדבר,  הי'  קדשיך  ערי 
און  פארשוועכט  ליידער  איז  רבוש"ע 
אלקיך,  אי'  אלי  באמרם  געשענדעט 
און דאס אידישע פאלק דער עם ה' איז 
צושפרייט און צוזייט זרוים בין מכעיסי', 
און  חיות  זייער  פון  אפגעריסן  ווייט 
שורש, מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי 

להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם.

בכל שנה ושנה אערוך מספד חדש, 
אינאיינעם מיט דעם אלגעמיינעם לאנגן 
און שרעקליכן גלות המר, קלאגט כנסת 
ישראל אויף די שרעקליכסטע תמורה 
די  אין  בלויז  אנשטאנען  איז  וואס 
לעצטע תקופה, תחת שפחה כי תירש 
האט  לאנד  הייליגן  אין  ווען  גבירתה, 
געווען  משתלט  אחרא  סטרא  די  זיך 
מיט דער גרעסטער כח הטומאה וואס 
וועלט  דער  אויף  אראפגעקומען  איז 

גרויסער  דער  לגוי,  ישראל  היתה  מאז 
חושך פון די טומאת הציונות וואס איז 
אראפגעקומען אויף דער וועלט אין די 
התגלות  דעם  איידער  תקופה  לעצטע 
פון דעם גרויסן ליכטיקייט, דער חושך 
מוז  וואס  דצפרא  קרדותא  פון  הכפול 
אלעם  אויף  זיין  משתלט  זיך  בהחלט 
בעפאר דעם גרויסן זמן פון זריחת אורן 

של ישראל. 

משכן  בתוך  מחרפי'  רגשת  עלי 
וירושלים קלאגן אויף דעם  חצרי', ציון 
תפלצת מנאצת האומרת מי לי בשמים 
רעגירט  און  אויפגעשטאנען  איז  וואס 
יארן,  צענדליגע  ישראל  ארץ  אין  שוין 

איך שונאי כל טהרה שכנו בציון, 

דרך  עשב,  כמו  רשעים  בפרוח 
הציונית  טומאת  די  צלחה,  רשעים 
פונעם  תכלית  גאנצן  דעם  אין  לייקנט 
השי"ת  פון  "בלו-פרינט"  דער  גלות, 
היתה  "והארץ  בראשית,  ימי  מששת 
בבל,...  גלות  זה  ב'(  א'  )בראשית  תהו" 
"ובהו" זה גלות מדי, ... "וחושך" זה גלות 
...."על פני תהום" זה גלות ממלכת  יון, 
זה  מרחפת"  אלהים  "ורוח  הרשעה..., 

רוחו של מלך המשיח, 

פון  הגלות  גזירת  די  לייקנט  עס 
ווי   , הבתרים  בין  ברית  ביים  השי"ת 
השי"ת האט געזאגט פאר אברהם "וגם 
ודרשו  אנכי"  דן  יעבודו  אשר  הגוי  את 
חז"ל )בראשית רבה מד,יט( וגם לרבות 

ד' מלכיות.

אין די קינות אויף ת"ב געפינען מיר 
ביי  יצחק  אז  הקליר,  אליעזר  ר'  פון 

ווייל  בלינד,  געווארן  איז  עקידה  דער 
דעמאלט איז נתגלה געווארן פאר אים 
די ד' מלכיות, און מרוב צער ובכי אויפ'ן 

גלות איז כהו עיניו.

די טומאת הציונית האט באוויזן זיך 
לעצטער  סאמע  דעם  אין  אריינצוריקן 
זמן וואס איז געבליבן, נאך די גרויזאמע 
חבלי משיח וואס אידן זענען דורך, ווען 
כי  לחננה  'עת  דער  געווען  שוין  ס'איז 
בא מועד', און האט ליידער פארטוישט 
די נצחיות'ידגע גאולת עולמים באמור 
פאלשע  א  מיט  אלקיך,  מלך  לציון 
אומגליקליכע גאולת שוא בזרוע בשר, 
וואס האלט שוין אויף די אמת'ע גאולה 
ידיהם  שפשטו  צייט,  אזויפיל  שלימה 
בזבול, ווי עס דריקט זיך אויס דער לבן 
ואבוהן של ישראל רביה"ק מסאטמאר 
על  ספה"ק  פון  הקדמה  די  אין  זי"ע 
לשער  "ואין  התמורה  ועל  הגאולה 
המשתוקקים  בלבות  אשר  הצער  גודל 
כי  הגאולה  עיכוב  בראותם  לגאולה, 

נורא הוא".

זיך  מיר  דארפן  טאג  דעם  אין 
איינחזר'ן דעם ציפית לישועה, מיר ווילן 
אליין,  השי"ת  פון  נאר  ווערן  געהאלפן 
ודם  בשר  ע"י  נושעים  היינו  לשעבר 
והיתה גאולת שעה ועכשיו ע"י הקב"ה 
יהי' גאולת עולם, הנה  בכבודו ובעצמו 
מיר  ויושיענו,  לו  קיווינו  זה  אלוקינו 
האלטן שוין ביי די שוועל פון די גאולה, 
הנה זה עומד אחר כותלינו, לאמיר זוכה 
אנזערע  אין  משיח  של  אורו  די  צו  זיין 
טעג מתוך רחמים וחסדים באמור לציון 

מלך אלוקיך אכי"ר. 

 , ש ד ח ד  פ ס מ ך  ו ר ע א ה  נ ש ו ה  נ ש ל  כ ב

אידישע קינדער קלאגן אויפן חורבן בית אלוקינו, און 
אינאיינעם אויף שרעקליכע תמורה פון די פאלשע גאולה

רביה"ק זי"ע: ואין לשער גודל הצער.. בראותם עיכוב הגאולה כי נורא הוא.

דאנערשטאג פ' ואתחנן תשע"ג
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דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת חזון האט דער לץ 
ורשע  חומץ  בן  חומץ  דער  לפיד,  יאיר  רשע  וזד  יהיר 
די  איבער  פיסק  דאס  צועפנט  ווידער  זיך  רשע,  בן 
לעצטנס  איז  לפיד  שטאלצירט.  ער  וואס  מיט  טעמע 
זיך  האט  ער  וואס  נאכדעם  קלעם,  שטארקן  א  אין 
אנגעמאסטן צו גרויסע שיך ביים אננעמען די פאזיציע 
וואס דער כיטרער נתניהו האט אים אונטערגעשטעלט 
מדינה,  די  פון  מיניסטער  פינאנץ  דער  ווערן  צו 
וועמענ'ס פינאנציעלע פראבלעמען צווינגען צו שניידן 
דאס  און  בודזשעט,  פונעם  זייטן  אלע  אין  שטיקער 
האט אויטאמאטיש אויפגערעגט אסאך פון די לינקע 

סאציאליסטישע שטיצער זיינע.

פראטעסט  א  פארגעקומען  איז  שבת  מוצאי 
צוויי  האבן  וועלכע  עלעמענטן  לינקע  זעלבע  די  דורך 
טויזנטער  הונדערטער  ארויסגעברענגט  צוריק  יאר 
ישראל  מדינת  פון  גאסן  די  אויף  פראטעסטירער 
נתניהו'ס  ביבי  פון  פאליסיס  פינאנציעלע  די  קעגן 
רעכטע רעגירונג. יענע צייט האבן די פראטעסטירער 
פארפירט, צווישן אנדערן, אז די מדינה טיילט אוועק 
צופיל געלט פאר די חרדים און פאר דעם איז נישטא 
גענוג געלט אין די קאסע פאר זייערע סאציאליסטישע 

צוועקן. 

שטארק  האט  מידיא  ציוני'סטישע  אלגעמיינע  די 
דעם  אנצוהייצן  פראטעסט  יענעם  אויסגענוצט 
חרדי'שע  די  קעגן  אויך  ווי  ביבי,  קעגן  לאנד  אין  מצב 
אלס  גענוצט  האבן  זיי  וועמען  כנסת  אין  פארטייען 
לעצטע  די  אין  האט  לפיד  יאיר  הינדל.  כפרה  גוטע 
די  אויף  געריטן  צוריק  מאנאטן  עטליכע  מיט  בחירות 
שרעקליכע  און  סענטימענטן  חרדי'שע  אנטי  דאזיגע 
פארדאנקען  צו  געווען  איז  וואס  העצערייען,  מידיא 
דעם פאקט אז די חרדים זיצן אין כנסת ביים שיסל, און 
זיין נייע יש עתיד פארטיי האט דעריבער גאר שטארק 

אנגעצויגן אין די בחירות.

וואס  נאך  ספעציעל  כנסת,  אין  אריינקומען  נאכ'ן 
נתניהו האט אים אנגעזאלצן מיט'ן שר האוצר ּפָאזיציע, 
דערזען  זיך  האט  ער  פאניק.  א  אין  אריין  לפיד  איז 
מיט'ן פאקט אז יעצט נאכ'ן שניידן אין אלע זייטן פון 
די חרדים, סיי פון די ישיבות און מוסדות זייערע, סיי 
דורך ארויפצווינגען תכנית הליבה, און סיי דורך שניידן 
פון זייערע אנדערע סאציאלע בענעפיטן, בלייבט נאך 
וועט  ער  און  בודזשעט  אינעם  לאך  ריזיגער  א  אלץ 
נישט קענען נאכקומען די אלע חלומות פון די לינקע 

צום  גענומען  זיך  דעריבער  ער  האט  סאציאליסטן, 
אייביגן מיטל פון די אור-אלטע אנטיסעמיטן. ווי דער 
פלעגט  רוסלאנד  אין  צַארן  די  פון  לאזונג  באקאנטער 
רוסלאנד",  ראטעווע  און  אידן  די  אין  "האק  אז  לויפן 

ממש דעם זעלבן ניגון נוצט לפיד.

יעדעס מאל וואס ער טרעפט זיך אין א קלעם נעמט 
ער ארויס פון לעדל זיין שטארקסטע וואפן און נעמט 
האפנדיג  און  וויסנדיג  חרדים,  די  קעגן  פארפירן  זיך 
און  פארווישן  וועט  אידן  ערליכע  קעגן  שנאה  די  אז 

פארדעקן אויף אלע זיינע אנדערע פראלעמען.

אויך דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת האט לפיד זיך 
דערזען מיט א פראבלעם. די זעלבע עלעמענטן פונעם 
פראטעסט פאר צוויי יאר צוריק האבן ווידער פאררופן 
א פראטעסט אין תל אביב, און קעגן די ערווארטונגען 
אז ס'וועט זיין דארט א קליינער עולם זענען פאקטיש 
זיי  און  פראטעסטירער,  טויזנטער  ארויסגעקומען 
האבן דאסמאל זיך געטראפן א נייעם קרבן, אנשטאט 
ביבי נתניהו האבן זיי יעצט געוואנדן אלע זייערע פיילן 
קעגן יאיר לפיד, דער נייער פינאנץ מיניסטער, וועמען 
זיי באשולדיגן דאסמאל אין אלע זייערע פינאנציעלע 

פראבלעמען.

וואס  ווייסט שוין לפיד  נו, אז מ'האט א פראבלעם 
ער האט צו טון, און ער האט זיך ווידער געלאזט הערן. 
ביי אן אינטערוויו וואס ער האט געגעבן, וואו ער האט 
געזאלט רעדן וועגן דעם פראטעסט, האט ער ווידער 
און  הישיבות,  בני  גיוס  פון  טעמע  די  אריינגעמישט 
ווידער האט ער פארשפראכן עפעס וואס איז דער יסוד 
פון זיין פארטיי פלאטפארמע, אז יעדער ישיבה בחור 
נישט שטעלן  זיך  און  גיוס  צו  א  וועט באקומען  וואס 
וועט  קּו"ם",  "בַּ עס  רופן  זיי  ווי  אדער  מיליטער,  צום 

ווערן אריינגעשליידערט אין תפיסה.

צוגעזאגט  הייס  אינטערוויו  זעלבן  אינעם  האט  ער 
חוק  נייער  דער  וועט  שיינט  עס  ווי  וואס  טראץ  אז 
הגיוס שוין נישט באשטעטיגט ווערן בעפאר זיי גייען 
עס  וויבאלד  וואקאציע,  לאנגען  זייער  אויף  ארויס 
דארף נאך דורכגיין פארשידענע קאמיטעען, וועט ער 
אבער זיכער מאכן אז באלד אנהייב ווינטער ווען דער 
כנסת פארזאמלט זיך צוריק, וועט זייער הויפט דאגה 
חרדי'שע  אלע  אז  געזעץ  דעם  באשטעטיגן  צו  זיין 
בחורים וועלן מוזן גיין אין מיליטער, אדער וועט מען זיי 

אריינווארפן אין תפיסה.

צווישן אנדערן האט ער אבער אויך אריינגעווארפן 
ליידער  צייגן  וואס  ווערטער,  ווייטאגליכע  אפאר 
פונקטליך וואס זייער עכטער פלאן איז און וויאזוי זיי 
האפן אריינצושלעפן דעם חרדי'שן ציבור אין מיליטער. 
אויף די פראגע צי ער האלט אז אין די ענדע וועלן זיך 
זיי  וואס  אין צה"ל, טראץ  אנשליסן  טאקע  חרדים  די 
גיין אין תפיסה  וועלן ענדערש  זיי  וקים אז  שרייען חי 
קומען,  זיי  וועלן  "זיכער  אנגערופן:  זיך  לץ  דער  האט 
אויב נישט וועלן זיי נישט באקומען קיין טשעקלעך". 
און ליידער ליידער איז טאקע בהאי פחדא קא יתיבנא, 
דער גאנצער כלל ישראל קוקט ארויס מיט ציטער אז 
די חרדי'שע פאליטישאנס און חברי כנסת, צוליב זייער 
תאות הממון והשררה, זאלן נישט אויסנוצן דעם ענגן 
די  וועט ארויסקומען אדאנק  וואס  עקאנאמישן מצב 
ווייטאגליכע  און  טיפע  דורכצופירן  אויף  גזירות  פילע 

פשרות אויפ'ן חשבון פון טויזנטער  חרדי'שע בחורים.

אין די איצטיגע טעג באקומט מען טאקע ווייטער א 
דערמאנונג איבער דעם געפארפולן מהלך וואס קומט 
ארויס פון די חרדי'שע פשרה מאכער, אנגעפירט און 
און  כנסת  חברי  חרדי'שע  די  דורך  אונטערגעפירט 

זייערע  מנהיגים.

במשך די לעצטע תקופה פון ווען דער חוק טל און 
דער פטור פון תורתו אומנתו איז בטל געווארן, האבן 
די חרדי'שע פאליטישאנס, ספעציעל די פון ליטווישן 
יעצט  ווערן  וועלכע  לאגער, באפוילן אז אלע בחורים 
שטעלן  גיין  זיך  זאלן  גיוס  צו  א  באקומען  און  יאר   18
למעשה  אז  צוגעזאגט  זיי  מ'האט  און  מיליטער,  צום 
וועט  יעצט  אויף  ווייל  דערפון,  ליידן  נישט  זיי  וועלן 
נאך זיכער נישט חל זיין דער חוק הגיוס, און דער נייער 
ערווארטעטער געזעץ וועט במילא געבן א דיחוי פאר 
די יעצטיגע בחורים אז זיי זענען פטור פון מיליטער, און 
די גזירה וועט ערשט חל זיין אויף 4 יאר ארום במילא 
דארפן זיך די יעצטיגע בחורים נישט זארגן אז מ'וועט 
"ָעריקים"  אדער  דעזערטירער,  אלס  באטראכטן  זיי 
אויף זייער שפראך, ווייל ביז אויגוסט ווען זיי דארפן גיין 

אין מיליטער וועט שוין זיין א נייער געזעץ.

נייער  דער  אז  ארויס  יעצט  זיך  שטעלט  למעשה 
חוק הגיוס האט זיך פארשלעפט, און ס'וועט העכסט 
ווערן יעצט אין  ווארשיינליך שוין נישט באשטעטיגט 
ווינטער, ערגעץ אין  ביז קומענדיגן אנהייב  נאר  כנסת 
סעפטעמבער אדער גאר אקטאבער, אזוי אז די אלע 
הגיוס  צו  דעם  צוריקגעשיקט  האבן  וועלכע  בחורים 
קומענדיגן  וועלן  מיליטער,  צום  איינגעשריבן  זיך  און 
ערשטן אין אויגוסט, דער טאג וואס זיי דארפן לויט'ן 
צו  פארן  און  פעקלעך  די  פאקן  פאקטיש  זיך  געזעץ 
יוגנטליכע  פרייע  אלע  אזויווי  באזע  מיליטערישע  די 

 ציוניסטישע קאבינעט שפאנט ווייטער מיט 
פלאן איינצושטעלן גיוס בני ישיבות אלס לאנדס-געזעץ
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וועלכע האבן זיך איינגעשריבן אינעם מיליטער במשך 
איינגעשריבענע  חרדי'שע  אלע  די  וועלן  יאר,  דעם 
שוין יעצט באטראכט ווערן אלס דעזערטירער און זיין 

באדראעט אנצוקומען אין תפיסה רח"ל!

גייט  מיליטער  די  אז  עס  הייסט  מאמענטאל 
בחורים,  חרדי'שע  אלע  די  באפרייט  זי  אז  דערקלערן 
פלאץ  קיין  צוגעגרייט  נישט  במילא  האט  זי  ווייל 
און  פארשריפטן,  חרדי'שע  די  לויט  אויסגעארבעט 
א  געט  זי  אז  כנסת  פאר'ן  מעלדן  זי  גייט  דעריבער 
בחורים  חרדי'שע  אלע  די  פאר  פטור  צייטווייליגן 
אנדערע  די  פון  אומנתו.  תורתו  דערקלערן  וועלכע 
די מיליטער  אז  אויך באריכטן  זייט הערט מען אבער 
גרייט שוין יא צו ספעציעלע באראקן וועלכע וועלן זיין 
אויסגעשטאט אויפ'ן זעלבן פארמאט ווי די טרויעריג 
פרישע  אויפצונעמען  גרייט  חרדי,  נחל  בארימטע 
אין  אריינצונעמען  פלאנט  זי  וואס  בחורים  חרדי'שע 

מיליטער.

יא  וועט  מיליטער  דאס  אויב  אפילו  אלנפאלס, 
געבן א צייטווייליגן פטור פאר די אלע בחורים אזויווי 
איז  דאס  וואס  רעכענען,  פאליטישאנס  חרדי'שע  די 
זייער אומקלאר וויאזוי ס'וועט ארבעטן און ס'איז נאך 
אריינפאלן  וועלן  בחורים  טייל  אז  מעגליך  זייער  אלץ 
מציאות,  א  מיט  טרעפן  זיך  און  שפאלטנס  די  צווישן 
אבער  יעצט!,  שוין  תפיסה  געהעריג  זיי  ס'דראעט  אז 
אפילו אן דעם, מיינט עס אז די מידיא וועט עס קענען 
ויצעקו  שרעקליכן  פרישן  א  אויפהייבן  און  אויסנוצן 
היתכן די מיליטער לאזט די חרדי'שע עריקים גיין פריי 

אינדערצייט וואס די פרייע ארעסטירט מען יא.

וועלן פריש  די דאזיגע העצערייען  אז  ס'איז קלאר 
וועט  און  חרדים,  די  קעגן  הסתה  די  אויפפלאקערן 
באשטעטיגט  וועט  וואס  געזעץ  דער  אז  פארזיכערן 
ווערן קומענדיגן ווינטער וועט זיין נאך אסאך הארבער 

ווי די חרדי'שע פאליטישאנס האפן יעצט.

און צום וויפילטן מאל איבערצייגט מען זיך אז דער 
וועג פון פשרות מאכט נאר ערגער, אפילו לויט זייערע 
אייגענע מהלכים פון ארבעטן אינאיינעם מיט די רשעי 

הציונים.

באריכט אין ליכט פון גיוס געפאר: 
מיליטער דארף ניטאמאל פרישע טרופן

וואך  פאריגע  איז  נייעס  מיליטערישע  אנדערע  אין 
געמאלדן געווארן דורכ'ן איצטיגן הויפט גענעראל פון 

די טיפע בודזשעט שניטן  גאנץ, אז צוליב  צה"ל בעני 
וואס דאס מיליטער איז געצווינגען דורכצופירן צוליב 
וועט  בודזשעט,  ישראל'ס  מדינת  אין  דעפיציט  דעם 
דער מיליטער שניידן אמווייניגסטנס 5,000 סאלדאטן 
און  באצאלט,  באקומען  נישט  מער  וועלן  וועלכע 
פון  דיוויזיעס  פארשידענע  עלימינירן  ער  וועט  אויך 
פארלייגן  זיך  אנשטאט  און  מאשינעריע,  און  טאנקען 
פונעם  זייט  טעכנאלאגישע  די  מער  אויפבויען  צו 

מיליטער.

דער  אין  אז  וטלולא  חוכא  א  ממש  איז  דאס  
אלע  פון  שניידט  מיליטער  די  וואס  צייט  זעלבער 
זייטן, גרייט זיך די מדינת ישראל רעגירונג אויסצוגעבן 
אויף  נישט,  האט  זי  וואס  שקלים  מיליאנען  שווערע 
מיליטער,  אין  בחורים  חרדי'שע  די  אריינצוברענגען 
האבן,  נישט  בכלל  טעכניש  זיי  מ'דארף  וואו  דארט 

אפילו לויט זייערע אייגענע סטאנדארטן!

געלט,  קיין  נישט  זיי  האבן  סאלדאטן  עכטע  פאר 
געלט,  קיין  נישט  זיי  האבן  טראקס  און  טאנקען  פאר 

דעם זונטאג ואתחנן, ווי לאנג די גאנצע וועלט קוקט 
ארויס מיט אנגסט אויף די אנטוויקלונגען אין עגיפטן 
צו זען אויב ס'אנטוויקלט זיך א פרישער בירגער קריג 
מזרח  מיטל  אינעם  לאנד  אראבישן  גרעסטן  אינעם 
די  געקומען  אין סיריע, איז  ווי  זעלבן שטייגער  אויפ'ן 
באמבאסטישע נייעס אז ביבי נתניהו האט זיך ווידער 
ער  און  איראן,  קעגן  מלחמה  זיין  מיט  אויפגעוועקט 
מאנט און פאדערט פון די וועלט, בעיקר פון די אבאמא 
מעגליך  וואס  אלעס  טון  זאל  זי  אז  אדמיניסטראציע, 
צו פארמיידן פון איראן צו האבן א נוקלעארע באמבע. 
ווידער אז  אין אנדערע ווערטער: ער פארלאנגט שוין 

אבאמא זאל אטאקירן איראן.

אז  אבאמא  פאר  אנצוהערן  געגעבן  אויך  האט  ער 
ער איז גרייט אליינס ארויסצוגיין מיט אן אטאקע קעגן 
איראן אויב ער וועט באשליסן אז איראן איז אריבער 

די רויטע ליניע.

מיר וועלן נישט אריינגיין יעצט נאכאמאל באריכות 
שטופן  מיט'ן  נתניהו  פון  צילן  די  ארום  פאקטן  די  אין 
אמעריקע ארויסצוגיין אין א מלחמה קעגן איראן. דער 
גוט דעם  זייער  ווייסט אליין  אז אבאמא  איז  מציאות 

געוואלדיגן געפאר פון א נוקלעארע איראן. 

אבער ווען ס'קומט אויסצו'שמד'ן די חרדים פאר דעם 
איז שוין דא די גאנצע וועלט'ס געלט! היש לך ליצנות 

גדולה מזו?!

צו  ראי'  בעסערע  שום  קיין  האבן  נישט  מ'דארף 
פון אריינשלעפן אין  כוונה  זייער גאנצע  זען קלאר אז 
מיליטער איז נישט דער כלומר'שטער ליגנט פון שיוויון 
בנטל, כאילו מ'דארף האבן די חרדים אין מיליטער צו 
זיך איז  העלפן באשיצן דאס לאנד – וואס דאס פאר 
אויך נישט קיין תירוץ פאר קיין ערליכן איד דארט צו 
דינען, מ'רעדט נאר אפילו לשיטתם – נאר דער גאנצער 
ציל פון אריינשלעפן די חרדים אין מיליטער איז כדי זיי 
בחורים  טויזנטער  די  פון  זיין  עוקר  און  אפצו'שמד'ן 
בלשונם  עס  רופן  זיי  ווי  תהי'.  לא  הי'  ה',  שם  דעם 
פרייע  די  מיט  אויסמישן  "אויסמענטשלען",  הטמא, 
ודברים  ושפה אחת  ווערן עם אחד  צו  באפעלקערונג 

אחדים. רחמנא יצילנו מהם ומהמונם.

מיט דעם אלעם איז אויך קלאר אז א מלחמה מיט 
און  איראן,  בלויז  ווי  מער  אסאך  מיינט  יעצט  איראן 
ירדן,  לבנון,  סיריע,  אויך  אריינשלעפן  גלייך  ס'וועט 
איראק,  און  טערקיי  אויך  ווארשיינליך  און  עגיפטן, 
אנדערע  אין  לענדער.  נאך  וועלכע  ווייסט  ווער  און 
ווערטער, די אינטערנאציאנאלע געמיינדע מוז גיין גאר 
בנוגע איראן,  אין אלעם  די טראפן  צווישן  פארזיכטיג 
נארוואס  איז  איראן  אין  וואס  צייט  די  אין  נאכדערצו 
נייער מער מעסיגער פרעזידענט  ערוועלט געווארן א 
רוחַאני, און די וועלט קוקט ארויס צו זען וויאזוי דער 

מצב דארט אנטוויקלט זיך.

צווישן  אבאמא  מיט  רעדט  נתניהו  לאנג  ווי  מילא 
יעצטיגע  דאס  אבער  זאך,  איין  נאך  איז  אויגן  פיר 
קלאר  איז  רוף  אפענעם  אזא  מיט  ארויסקומען 
געצילט שוין צום וויפילטן מאל וואס דער שטאלצער 
אין  אריינמישן  זיך  וויל  ּפַארעך  ציוניסטישער 
אינערליכע אמעריקאנער אנגעלעגנהייטן, און זוכט פון 
זייט צו לייגן דרוק אויף אבאמא אים צו צווינגען  איין 
צו אטאקירן איראן, און פון די אנדערע זייט האט עס 
איראנער  די  אויפצורייצן  ציל  דעם  אויך  זיכער  גאנץ 
וואס  מאל  יעדעס  ווילד  ווערן  וועלכע  באפעלקערונג 
אזוי  און  נתניהו,  פון  סטעיטמענטס  אזעלכע  ס'קומט 
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ארום פארזיכערן אז רוחאני און די מעסיגע עלעמענטן 
אונטערנעמען  קענען  נישט  זאלן  איראן  אינערהאלב 
די  אפצוקילן  פרובירן  צו  אינערליך  שריט  וועלכע  סיי 

נוקלעארע רייץ.

נתניהו  אז  האלטן  אנאליסטן  פאליטישע 
צייט  יעצטיגע  די  אויסגעוועלט  דירעקט  האט 
אבאמא,  אויף  דרוק  לייגן  צו  עפנטליך  ארויסצוקומען 
אין  איז  אדמיניסטראציע  אבאמא  די  וויבאלד  טאקע 
מיטל  גאנצן  דעם  בנוגע  פארלעגנהייט  מורא'דיגע  א 
מזרח. דער מיליטערישער פוטש אין עגיפטן קעגן דעם 
מוסולמענער  פאנאטישן  ערוועלטן  דעמאקראטיש 

שאק,  אין  אבאמא  געכאפט  האט  מורסי  מוכאמעד 
און ער ווייסט נישט פונקטליך וויאזוי צו רעאגירן, ווייל 
מורסי איז טאקע דעמאקראטיש ערוועלט אבער זיינע 

שריט זענען געווען זייער אנטי-דעמאקראטיע.

אויך  איז אבאמא  אין סיריע  פון דארט  ווייט  נישט 
אין א ביטערן פעקל. ער האט שוין עפנטליך צוגעזאגט 
אויך  רעבעלן  סירישע  די  העלפן  גייט  אמעריקע  אז 
מיט וואפן, אבער למעשה לייגט אים דער פענטאגאן 
נישט  ס'זאל  מורא  האבן  זיי  ווייל  וועג  אין  שטיינער 
על-קאידא  ראדיקאלע  סירישע  די  צו  אנקומען 
איבעראל  איז  ער  אז  אזוי  טעראריסטן.  אפיליאירטע 

בין פטיש לסדן.

נתניהו זוכט דעריבער אויסצונוצן דוקא דעם שווערן 
קלעם פון אבאמא אים צו צווינגען צו אטאקירן איראן, 
כדי ער זאל נישט אויסקוקן אינגאנצן ווי א וואקלדיגער 
שוואכלינג וואס ווייסט נישט בין ימינו לשמאלו, טראץ 
וואס נתניהו ווייסט אליין אז ער קען בשום אופן נישט 
אטאקע,  אזא  פון  קאנסעקווענצן  די  פאראויסזאגן 
ישראל,  מדינת  פאר  נישט  אמעריקע,  פאר  נישט 
סיי  געמיינדע,  אינטערנאציאנאלע  די  פאר  נישט  און 

עקאנאמיש און סיי מיליטעריש.

געקענט  מען  האט  דעם  צו  באווייז  שטארקן  א 
פון  איינער  האט  זונטאג  היינטיגן  וואס  דערפון  זען 
מדינת  אין  עקספערטן  מיליטערישע  גרעסטע  די 
נתניהו  די  מיט  פארבינדן  היפש  איז  וועלכער  ישראל, 
"ידיעות  אין  פארעפנטליכט  אדמיניסטראציע, 
קעגן  ארטיקל  בייסיגן  און  שארפן  זייער  א  אחרונות" 
די אבאמא אדמיניסטראציע אז זי איז אובד עצות און 

האט נישט קיין סטראטעגיע בנוגע דעם מיטל מזרח.

איבעראל  פארפירן  ישראל  מדינת  וועט  נאכדעם 
ווי דער  וועלט.  די  אז אנטיסעמיטיזם שטייגט איבער 
באקאנטער משל וואס רביה"ק זי"ע ברענגט אפט אין 
זיינע הייליגע ספרים איבער דעם פייער צינדער וואס 

איז געקומען ראטעווען פונעם ברענענדיגן פייער.

פון  זיין  מתפלל  נאר  קענען  זייט  אונזער  פון  מיר 
אתה  ובאש  הצתה  באש  ה'  אתה  כי  הארצן,  טיפן 
עתיד לבנותה, אז דער שופר של משיח זאל אונז שוין 
גשמיות'דיגע  און  רוחניות'דיגע  אלע  די  פון  באפרייען 
האט  אומגליק  ציוני'סטישער  דער  וואס  סכנות 
געברענגט אויף כלל ישראל. מיר ווארטען בכליון עינים 
ֵלא  חְֹלִמים: ָאז ִימָּ יַבת ִצּיוֹן. ָהִיינּו כְּ ׁשּוב ה' ֶאת שִׁ אויפן בְּ
ה'   יל  ִהְגדִּ ַבּגוִֹיים.  יֹאְמרּו  ָאז  ִרנָּה  ּוְלׁשוֵֹננּו  ינּו  פִּ חוֹק  שְׂ
ֵמִחים:  נּו. ָהִיינּו שְׂ יל ה' ַלֲעשׂוֹת ִעמָּ ה: ִהְגדִּ ַלֲעשׂוֹת ִעם ֵאלֶּ

ִביֵתנּו. במהרה בימינו אכי"ר. ׁשּוָבה ה' ֶאת שְׁ

ווידעראמאל שטייען מיר אפגעריקט בלויז געציילטע וואכן פון דעם 34'סטן יארצייט דער יומא דהילולא 
רבא פון דעם רעיא מהימנא קדישא מרן רביה"ק זי"ע, דעם קומענדיגן כ"ו אב הבעל"ט. און ווידעראמאל 
וועלן זיך די טויזנטער תלמידים וחסידים וואס זענען זוכה לחסות בצל כנפיו הקדושים, לערנען זיינע הייליגע 
תורות און גייען אין זיינע הייליגע וועגן צו זיך אנשליסן אין דעם גראנדיעזען מפעל 'אלף המגן' שע"י מוסד 

הק' נטרונא.

דער יערליכער 'אלף המגן' קאמפיין געבויעט אויף דעם רעיון פון תורתו מגן לנו און דער פסוק מגן הוא 
לכל החוסים בו, איז געצילט אנצושליסן טויזנט מעמבערס אינעם רבינ'ס ארגענעזאציע נטרונא, לקיים רצון 
צדיק און אויספאלגן משאת נפשו הטהורה וואס ער האט געוואלט און געשטרעבט כל ימיו אשר חי' מעמיד 

צו זיין א שטארקער כח וואס זאל מכריז זיין דעם קול ה' בהדר בגאון ועוז.

נטרונא וואס איז מקיים די הייליגע שליחות דעם גאנצן קיילעכיגן יאר קומט ארויס מיט א געבעט צו 
אחינו לדעה, כולנו בני איש אחד נחנו, צו זיך אנשליסן און מאכן א נייחא פאר די נשמה הקדושה פון רבי'ן, 
דורך ווערן א מעמבער אין זיין ארגענעזאציע, און נעמען א חלק אין דעם רבינ'ס ענין פון מלחמה לה' בעמלק.

אין די טעג בעפאר דעם גרויסן יארצייט לאמיר זיכער מאכען אז דער רבינס ענין זאל ווייטער טוליען, 
ווייטער  ווערן  דער אש תמיד תוקד זאלן האבן א המשכה, די הייליגע תורות און פייערדיגע דרשות זאל 

פארגעזעצט, און די געוואלדיגע פעולות זאלן נתמשך ווערן אויך אין אונזערע טעג.

איבערהויפט היי יאר, איז נטרונא קריטיש וויכטיג אנגעוויזן אויף די ברייטע הילף און שטיצע פון תלמידים 
אנגעהויבן  עולם,  זרעועת  פעולות חובקות  וגדוש מיט  יאר מלא  נאך א שטורמישע  וחסידים שטייענדיג 
איז  וואס  צייט  די  אין  געצווינגען אינטערצונעמען  געווען  איז  וואס מען  מיט דער מעכטיגער אפענסיווע 
פארגעקומען וואלן אין אמעריקע, מיט קאסבארע אקטיוועטען אין די מידיא אפצוהאלט דעם בייזן שטראם 
פון ציוניסטישע רעטאריק און אביסל אראפנעמען דעם נאסן ליילעך וואס איז ארויף געשמירט אויפן גאנצן 
די גאנץ לעצטיגע געוואלדיגע אונטערנעמונגען פון קידוש  ביי  אמעריקאנער אידנטום, און אויסגעלאזט 
וועלט  א  אויפגערידערט  האט  נטרונא  ווי  בריסל,  אין  און  אמעריקע  אין  הפגנות  מאסן  די  ביי  שמים  שם 
אפצושלאגן די גזירות האיומות אין ארה"ק, מיט פעולות און פרסום קבל תבל ומלוה אויף א פארנעם וואס 

געדענקט זיך נישט. ועוד ידינו נטוי'.

ווערן  און  זענען  ודמים  ממון  אסאך  צופיסנס,  נישט  קומען  זאכן  אלע  די  אז  יעדער  ס'פארשטייט 
אינוועסטירט טאג טעגליך אויף א רעגלסמעסיגן באזיס צו קענען פאראויס שטיפן דעם אנגעפילטן וואגן 

פון קידוש שם שמים און הצלת ישראל.

און ווי איז נאך פארהאן א בעסערע צייט צו פארזיכערן אז דאס אלעס קען בעז"ה ווייטער פאראויסגיין 
ווי יעצט אייניגע וואכן בעפאר דעם גרויסן יארצייט פון הייליגן רבין זי"ע וכל ההולך בדרכי אבות מזכירין לו 

זכות אבות.

יום כוא"ב - יומא דהילולא קדישא...


